
Vi inbjuder dig till att delta i vår NYA-satsning ”Farmen”
Inbjudan gäller alla flickor och pojkar i 10-14 år som är  
medlem i en golfklubb i Smålandsdistriktet.
Vi har några kriterier, hcp 54 eller lägre och du får inte  
vara med i vår breddelitverksamhet. 
Farmen kommer att genomföras vid fyra tillfällen under  
säsongen.

• 2 mars Växjö GK
• 12 maj Jönköpings GK
• 14 aug Ekerum Resort, Öland
• 21-22 sept Glasrikets GK i Växjö

Tränare och ledare:
Emil Widing Andersson, tränare Ekerum Resort
Daniel Rehncrona, tränare Jönköpings GK

Du väljer själv
 vilka träffar 

som du vill vara 
med på.

Program och aktiviteter: 
Samtliga tillfällen börjar kl. 9.30 med fika till kl. 10.00. Mellan 10.00 -11.00 blir det föreläsning/presentation och genomgång av  
temat för dagen. 11:00-12:30 Uppvärmning och start av träning. Gemensam lunch kl. 12.30 och efter lunch ca 13.15 fortsätter  
dagens Tema-träning. Fruktpaus sker under eftermiddagen. Målet är att dagen ska vara slut ca 17.00 med egen hemfärd därefter.

1:a träffen – Inomhusträning på Växjö GK
✒2 mars
Vad är ”Farmen”, allmän information om syftet m.m.
Sving- och närspelsträning
Fokus på inomhusträning
Spel på Växjös korthålsbana

2:a träffen – Utomhusträning på Jönköpings GK
✒12 maj
Information till nya deltagare om syftet med Farmen. 
Uppvärmningsövningar 
Vad är en bollflykt? Experimentera!
Närspelsträning & spel på Jönköpings korthålsbana

3:e träffen – Utomhusträning på Ekerum Resort, Öland  
✒14 augusti
Information till nya deltagare om syftet med Farmen.
Uppvärmningsövningar Fortsättning på bollflykter och att våga 
testa!
Närspelsträning
Spel på korthålsbana alternativt stora banan

4:e träffen – Mini Camp läger – Glasrikets GK i Växjö  
✒21 – 22 september
Ett läger av storleken större där juniorer från hela Småland blir 
inbjudna och är välkomna!

”Farmen” i Småland 2019
Ålder 10-14 år

Anmälan: Gör du enklast via Golf.se & ”min golf” där du söker på klubben och datumet  
då träffen äger rum. Mailkontakt till junior@smalandsgolf.com

Du väljer själv vilka träffar som du vill vara med på.
Har du frågor är det bara att ringa till Emil Widing Andersson 070-283 12 41 eller Daniel Rehncrona 070-825 63 44


